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ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  
ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ  

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον και η μόνη βεβαιότητα της εποχής -για να είμαστε σωστοί, όλων 
των εποχών- είναι η αβεβαιότητα. Για κάποια πράγματα όμως μπορούμε να μιλήσουμε με σχετική σιγουριά. 
Όπως ότι τα χρόνια θα περάσουν και ότι σε κάθε ηλικία θα έχουμε καταναλωτικές ανάγκες. Προσδιορίζοντας 
αυτές τις ανάγκες χονδρικά, θα λέγαμε ότι στην ηλικία των 18-20 είναι πιθανόν να υπάρξει η ανάγκη χρημά-
των για σπουδές, στην ηλικία 23-25 η ανάγκη για μεταπτυχιακή εξειδίκευση, λίγα χρόνια αργότερα ίσως για 
επαγγελματική στέγη και εξοπλισμό, έπειτα για κατοικία, οικογένεια, παιδιά και τέλος για συνταξιοδότηση.

Η χρηματοδότηση αυτών των αναγκών προέρχεται από την εργασία και για κάποιους από άλλες εισοδηματικές πηγές όπως 
ενοίκια, επενδύσεις ή τόκους κεφαλαίων. Η ασφάλιση έρχεται συμπληρωματικά να προσδώσει μια υπεραξία σε αυτές τις 
πηγές εισοδήματος, διασφαλίζοντάς τες και ισχυροποιώντας τες. 

Έτσι με ελάχιστα ασφάλιστρα:

• Προστατεύεται το εισόδημα από την εργασία και το επίπεδο ζωής εφόσον συμβεί οποιοδήποτε θέμα υγείας. 
• Προστατεύεται η ακίνητη περιουσία από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο. 
• Η ίδια η ζωή αποκτά συγκεκριμένη αξία και μια ενδεχόμενη απώλεια μετατρέπεται σε κεφάλαιο, που αντανακλά  

την οικονομική αποτίμηση του περάσματος ενός ανθρώπου από την γη, απαλύνοντας λίγο την συναισθηματική συντριβή

Ξεχωριστή σπουδαιότητα και κεφάλαιο στην ζωή του ανθρώπου, ιδιαίτερα του Έλληνα, αποτελεί το μέλλον των παιδιών του 
αλλά και των εγγονιών του. Προσπαθεί να σκεφτεί και να ‘’σκαρφιστεί’’ τρόπους και μεθόδους για να εξασφαλίσει γι αυτά το 
τώρα, το αύριο και το μεθαύριό τους. Όμως στην χώρα μας δεν έχει αξιοποιηθεί παρά ελάχιστα αυτό το πυρηνικό όπλο που 
ονομάζεται ασφάλιση, η οποία μπορεί να λύσει σημαντικότατα προβλήματα, να καλύψει ανασφάλειες και να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για ένα εξασφαλισμένο -στο μέτρο του κάθε ανθρώπου- μέλλον. 

Πως μπορεί να το πραγματοποιήσει αυτό;

• εξασφαλίζοντας από νωρίς το θέμα των σπουδών του και του 
κεφαλαίου επαγγελματικής εκκίνησης. Αν είναι κάτι να πλη-
ρωθεί είναι πολύ προτιμότερο να πληρωθεί με πολλές δόσεις 
παρά μετρητοίς και επιπρόσθετα με την εγγύηση μιας μεγάλης 
ασφαλιστικής εταιρείας η οποία θα καταβάλει το υπεσχημένο 
κεφάλαιο ακόμα κι αν δεν ζει ο συμβαλλόμενος. 

• Προστατεύοντας την υγεία του με ένα συμβόλαιο υγειονομικής 
περίθαλψης εξασφαλίζοντας την κάλυψη των εξόδων έναντι 
όλων των ενδεχομένων

• Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επιτυχημένη συνταξιο-
δότηση με μοναδικά προνόμια που δεν υπάρχουν σε κανέναν 
άλλο χρηματοοικονομικό χώρο.

http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr


NEWSLETTER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ

02
T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: info@k-2.gr W: WWW.k-2.gr FB: Κ2 Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι  

A: ΛΕΩΦ. ΚΥπΡΟΥ 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥπΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ

noEMBΡΙΟΣ 2016

εκκίνηση για ένα μέλλον το οποίο σχεδιάστηκε  
με τα καλύτερα εργαλεία της εποχής. 
επενδύοντας μέσα σε ένα περιβάλλον πλήρους αβεβαιότητας με κάποιες 
λογικές βάσεις και σταθερές αξίες. Στην βάση ότι ένα συμπληρωματικό 
εισόδημα στην τρίτη ηλικία θα είναι απαραίτητο για την διατήρηση του επι-
πέδου ζωής και της αξιοπρέπειας και στην σταθερή αξία του ασφαλιστικού  
μηχανισμού ο οποίος δίνει λύσεις σε όλο τον κόσμο με έναν τρόπο που 
κανένας άλλος φορέας δεν μπορεί να εξασφαλίσει. 

είναι λάθος να επωμιστούν οι γονείς την ευθύνη για ένα ολοκληρωμένο 
πλάνο συνταξιοδότησης των παιδιών τους, αλλά επίσης θα είναι παράλειψη 
να μην δώσουν σε αυτά το έναυσμα και το εργαλείο μέσω του οποίου θα δη-

μιουργήσουν το δικό τους σχέδιο για το μέλλον. υπάρχει ένας ξεκάθαρος λόγος για τον οποίο οι γονείς πρέπει 
να αναλάβουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία: ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 
είναι τα 40 χρόνια. Τότε κάποιος αρχίζει να σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της συνταξιοδότησης, συνειδη-
τοποιεί το αδυσώπητο του χρόνου, έχει κατασταλάξει οικονομικά και οικογενειακά και παίρνει την απόφαση 
με ωριμότητα. μια έρευνα όμως (εκτός ελλάδος) έδειξε το εξής εντυπωσιακό: Όσα προγράμματα ξεκίνησαν 
οι γονείς για τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία, συνεχίστηκαν από τα ίδια σε ποσοστό 98,5%. 

Οι κυριότεροι λόγοι;

• οι γονείς είχαν εξηγήσει στα παιδιά τους τον στόχο και την λογική  του προγράμματος

• Το συμβόλαιο είχε ξεκάθαρους στόχους και ημερομηνίες εκπλήρωσής τους

• Το συμπεριέλαβαν στο εξοδολόγιό τους πριν εισβάλλουν άλλες υποχρεώσεις στην ζωή τους

• ο συναισθηματικός χαρακτήρας ήταν πολύ καθοριστικός αφού δεν διανοήθηκαν να διακόψουν κάτι το 
οποίο ξεκίνησαν οι γονείς ή οι παππούδες τους

• Αισθάνονταν υπεροχή έναντι των συνομηλίκων τους 

Στα συνταξιοδοτικά συμβόλαια ισχύει το κάθε πέρυσι και καλύτερα, οπότε τα σημερινά προγράμματα είναι υποδε-
έστερα έναντι των προηγουμένων, είναι όμως ανώτερα από αυτά που θα έρθουν τον επόμενο χρόνο. Παρόλα αυτά 
υπερέχουν σαφέστατα έναντι όλων των διαθέσιμων επιλογών, ιδιαίτερα όταν αρχίζουν από μικρή ηλικία. 

Ποια τα σημεία υπεροχής;

• εγγυημένο επιτόκιο για όλη την διάρκεια του συμβολαίου

• Απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία από μόνιμο πρόβλημα υγείας

• εγγυημένο επιτόκιο μετατροπής του εφάπαξ κεφαλαίου σε σύνταξη με αποδόσεις από 5,1% έως 7% 
ετησίως αναλόγως της ηλικίας συνταξιοδότησης

• ευνοϊκός πίνακας προσδόκιμου επιβίωσης το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι όποιος ζήσει περισσότερα 
από 80 χρόνια από εκεί και μετά θα συνταξιοδοτείται για ποσό που ποτέ δεν αποταμίευσε

• Έναρξη συνταξιοδότησης από τα 60 έτη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  
μΠοΡουν νΑ ΔωΣουν ΤΗν εΚΚινΗΣΗ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΤΑθεΡοΤΗΤΑΣ & ΔιΚΑιοΣυνΗΣ  

ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

οι ασφαλιστική βιομηχανία παγκοσμίως κατέχει έναν ηγετικό ρόλο, όχι μόνο λόγω 
της οικονομικής ευρωστίας που την χαρακτηρίζει καθιστώντας την το υγιέστερο κομ-
μάτι του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά θα λέγαμε και λόγω της ‘’οικονομικής πο-
λιτικής’’ που ασκεί η οποία δίκαια και ξεκάθαρα αποκαθιστά αδικίες, όταν η ατυχία 
χτυπήσει την πόρτα των ασφαλισμένων. Παράλληλα αναδεικνύεται η έλλειψη ασφαλι-

στικής κουλτούρας για την διαχείριση των κινδύνων από τους ‘Έλληνες. Τα στοιχεία της 
Insurance Europe είναι αποκαλυπτικά:

• Σχεδόν 9,8 τρις ευρώ ανήλθαν οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευ-
ρώπη σε ομόλογα, μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία το 2015 αυξημένες κατά 

1,7% σε σχέση με το 2014
• Ο όγκος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν το 2015 ανήλθε στα 976 δις ευρώ.

• Τα ασφάλιστρα σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη ήταν στο 7,4% με μεγαλύτερο ποσοστό στην Φινλανδία 11,4% και το 
μικρότερο στην Λετονία 0,9%. Η Ελλάδα είναι κολλημένη στο 2% επί πολλές δεκαετίες.

• Λειτουργούν 3700 ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες απασχολούν 975.000 εργαζόμενους.
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Όσον αφορά τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα και τις κατά κεφαλήν αποζημιώσεις κατά κλάδο:

AΣΦΑΛΕΙΕΣ ζωΗΣ & υΓΕΙΑΣ: 
ασφάλιστρα: 1430€ 
πληρωθείσες αποζημιώσεις: 1264€
  
ελλάδα: 180€ & 164€ αντίστοιχα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕρΙΟυΣΙΑΣ: 
ασφάλιστρα: 155€ 
πληρωθείσες αποζημιώσεις: 90€

ελλάδα: 45€ & 30€ αντίστοιχα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑυΤΟκΙΝΗΤωΝ: 
ασφάλιστρα: 221€ 
αποζημιώσεις: 170€ 

ελλάδα: 95€ & 80€ αντίστοιχα

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ  
ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
υπάρχει σε πολλούς Έλληνες η εντύπωση ότι για οποιοδήποτε καταστροφικό 
γεγονός συμβεί υπεύθυνο αποζημίωσης είναι το κράτος. Δυστυχώς όμως το 
κράτος, ιδιαίτερα το δικό μας δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα το 
καταστήσουν κερδοφόρο, έτσι ώστε να μπορεί να διανέμει μέρισμα στους πο-
λίτες του για να τους αποζημιώσει από τις καταστροφές. Έτσι βλέπουμε και 
πάλι δραματικές σκηνές από τις πλημμύρες των ημερών, ανθρώπων οι οποί-
οι ζητούν εναγωνίως κρατική αρωγή για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα 
περιουσιακά τους στοιχεία. Η ασφάλιση κατά φυσικών καταστροφών (σει-
σμοί, πλημμύρες, χαλάζι, θύελλες κλπ) και πυρκαγιάς κοστίζουν περίπου 
12€ -15€ τον μήνα για ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων αξίας 100.000€. 
Το κράτος δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ατομική ευθύνη. Ίσως θα μπο-
ρούσε να καλλιεργήσει στους πολίτες την ευαισθητοποίηση έναντι όλων των 
κινδύνων αλλά αυτό αποτελεί ένα σοβαρό κομμάτι που εντάσσεται στον κλά-
δο της  παιδείας  και θέλει πολλή συζήτηση.

http://www.k-2.gr/
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μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website  
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MATTERHORN - K2 
Το ΔεοΣ ΣΤΗν ΚοΡυΦΗ
Η κορυφή του Matterhorn προκαλεί δέος και θαυμασμό! Σε υψόμετρο 4478 
μέτρα, στα σύνορα ιταλίας και ελβετίας αποτελεί μία από τις πιο απόκρημνες 
και χαρακτηριστικές κορυφές των Άλπεων. Σχηματίζει μια εντυπωσιακή πυ-
ραμίδα με μεγάλες κλίσεις από όλες τις πλευρές. είναι από τις κορυφές που 
κατακτήθηκαν σχετικά αργά από τον άνθρωπο - το 1865- ενώ πολλοί έχουν 
χάσει την ζωή τους στην προσπάθειά τους να ανέβουν ή να κατέβουν από το 
βουνό. Αν και δεν συγκρίνεται με τις δυσκολίες κατάκτησης της Κ2 εντούτοις η 
μορφή της και η τεχνική που απαιτείται για την κατάκτησή της, την κατατάσσει 
στους στενούς συγγενείς της.

ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟγΡΑΜΜΗ  
ΤΟΥ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟΥ βΟΥΝΟΥ  
ΚΑΙ ΝΟΙΩΣΤΕ ΤΟ ΔΕΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΜΑζΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣχΟΙΝΟΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΜΑΣ... 

http://www.mypassport.gr/
http://www.k-2.gr/
http://www.k-2.gr/contact-us
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.k-2.gr/
https://www.facebook.com/k2ins.gr
http://www.mypassport.gr/
https://vimeo.com/191766305
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ΔΕΝ ΥΠΑΡχΕΙ 
κούραση, 

ΤΗΝ κΟυρΑΣΗ ΤΗΝ ΣυΝΗθΙζΟυμΕ, 
δεν της δίνουμε σημασία. 

μΕ ΤΟ ΑΤΟμΙκΟ ΣΑΣ ρΕκΟρ 

ΠΟΤΕ 
δεν έχετε ραντεβού.

Ε υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Δ Ε Π Α Σ Τ Α Σ 
Β Α Λ Κ Α Ν Ι Ο Ν Ι Κ Η Σ  Σ Τ Ι Β Ο Υ  1 9 5 3 - 1 9 5 9

Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ
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